VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015. (III.01.) rendelete
A települési támogatásokról
Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §. A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése
érdekében az egyes szociális ellátások formáinak, az ellátásra való jogosultság
feltételeinek helyi szabályozása, figyelemmel az Önkormányzat teherbíró
képességére.
2. A rendelet hatálya
2.§. A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §. (1)-(3) bekezdése szerint
Vasmegyer Község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezőkre,
akik életvitelszerűen a településen tartózkodnak.
3. Hatásköri és eljárási rendelkezések
3.§. (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és
hatásköröket a Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságra
ruházza.
(2) A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul,
melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez csatolni kell az e
rendeletben meghatározott mellékleteket és nyilatkozatokat.
(3) Szociális ellátás iránti kérelem személyesen vagy postai úton nyújtható
be.

(4) A szociális ellátás iránti kérelmeket a jegyző készíti elő
döntéshozatalra.
(5) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság
elbírálása során, a jövedelemszámításnál az Szt. 10. §. (2)-(5) bekezdéseiben
foglaltak az irányadóak.
(6) Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén
a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élő házastárs, élettárs,
gyermek, szülő. nagyszülő vagy testvér veheti fel a halál időpontját követő
hónap utolsó napjáig.
(7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései
az irányadók.
4. Adatkezelés
4.§. (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás
biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-aiban
foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.
(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges
tények, körülmények megváltoztatását a változás bekövetkeztétől számított 15
napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni.
II.

Fejezet

Támogatások
5. Ellátási formák
5.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a
jogosult számára a következő ellátásokat biztosítja:
a) Rendkívüli települési támogatás
b) Gyógyszertámogatás
c) Temetési támogatás
d) Köztemetés
6. Rendkívüli települési támogatás
6.§. (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek,
aki Vasmegyer községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és családjában
(háztartásában) az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 120%-át, egyedülálló esetében
pedig a 150 %-át.
(2) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a
kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(3) A rendkívüli települési támogatás egy alkalommal folyósított összege
nem lehet kevesebb 1 000 forintnál és nem lehet több 10 000 forintnál.
(4) Elemi kár bekövetkezése esetén az (1) bekezdésben meghatározott
jövedelmi értékhatártól, valamint a (3) bekezdésben meghatározott támogatási
összegtől el lehet térni. A maximális támogatási összeg elemi kár esetén nem
lehet kevesebb 50.000 forintnál, de nem lehet több 100.000 forint lehet.
7. Gyógyszertámogatás
7.§. (1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, aki az Szt.
alapján közgyógyellátásra nem jogosult, de egészségi állapota miatt rendszeres
gyógyszerszedésre szorul.
(2) Gyógyszertámogatásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át egyedülálló esetén pedig a 200 %- t.
(3) A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a.) a családban élő személyek jövedelemigazolását,
b.) a gyógyszertár által beárazott, a kérelmező betegségéhez
kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást,
(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül a
legalább hat hónapot meghaladó gyógyszerszedés.
(5) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott
gyógyszerköltség, de alkalmanként legfeljebb 15.000 forint.
(6) Az önkormányzat megállapodást köt a településen működő Primula
Gyógyszertárral a gyógyszertámogatás érvényesítése céljából.
(7) A gyógyszertámogatást közvetlenül a Primula gyógyszertár részére kell
kifizetni, átutalás útján.
8. Temetési támogatás
8.§. (1) Temetési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki az elhunyt
személytartásra köteles hozzátartozója volt, de a temetési költségek viselése
saját illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és az eltemettető családjában
az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 200 %-át.
(2) A temetési támogatás mértéke 10.000 forint.
(3) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti
példányát,
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

9. Köztemetés
9.§. (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §-ában foglaltak
szerint kell ellátni.
(2) A köztemetést a polgármester rendeli el.
(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére
a költségek megtérítése méltányosságból elengedhető vagy csökkenthető.
III.

Fejezet

Záró rendelkezések
10.Hatályba léptető rendelkezések
10.§.(1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályban.
(2) A rendelet rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(3) A hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
8/2006. (VII.26.) számú rendelet, és az ennek módosításáról rendelkező
5/2007. (VI.15.); 6/2007. (VII.27.); 11/2008. (X.01.); 5/2009. (IV.03.);
4/2011. (III.16.); 9/2011. (XII.15.); 1/2012. (II.01.); 12/2012. (XI.29.);
14/2013. (XII.17.); 9/2014. (XII.22.) számú rendelete.

Vass Imre
Polgármester

Dr. Hostyisószky István
jegyző

Általános indokolás
2015. március 1. napjától jelentősen átalakul a szociális ellátások rendszere.
Változnak a hatásköri szabályok, egyes ellátási formák pedig megszűnnek.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
134/E. §-a előírja az Önkormányzatok számára, hogy legkésőbb 2015. február
28-ig alkossanak rendeletet a települési támogatás megállapításáról,
kifizetésének,
folyósításának
valamint
felhasználása
ellenőrzésének
szabályairól.
Részletes indokolás
Az 1.§. a rendelet célját határozza meg, figyelembe véve az önkormányzat
teherbíró képességét.
A 2.§. a rendelet hatályára vonatkozó szabályokat rögzíti. Ez alapján szükséges
a város közigazgatási területén bejelentett lakóhely.
A 3.§. a hatásköri és eljárási rendelkezéseket határozza meg.
A 4.§. a szociális eljárás adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat rögzíti.
Az 5.§. felsorolja azokat az ellátási formákat, amelyeket az Önkormányzat
biztosít a településen.
A 6.§. a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályokat taglalja.
Meghatározza a feltételrendszert, a kérelemhez csatolandó igazolásokat, a
támogatás összegét. Rendelkezik az elemi kár bekövetkezésére vonatkozó
eljárásról.
A 7.§. a gondozási támogatásra vonatkozó szabályokat határozza meg.
A 8.§. a temetési támogatás szabályait rögzíti. Meghatározza, hogy ez a
támogatási forma visszatérítendő támogatás.
A 9.§. a köztemetésre vonatkozó szabályokat rögzíti.
A 10.§. hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
Ez alapján a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. A rendeletet a
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
Rögzíti a hatályon kívül helyezett rendeleteket.

